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	المقنع والشرح الكبير والإنصاف
	الجزء السابع عشر
	باب الهبة الوعطية
	وهي تمليك في الحياة بغير عوض 
	مسألة : فإن شرط فيها عوضا معلوما، صارت بيعا
	تنبيه : أفدانا المصنف ، رحمه الله ، صحة شرط العوض فيها
	مسألة : وإن شرط ثوابا مجوهى، لم تصح 
	فائدة : لو ادعى شرط العوض ، فأنكر المتهب، أو قال  : وهبتني هذا قال بل بعتكه
	مسألة : وتحصل الهبة بما يتعارفه الناس هبة، من الإيجاب والقبول والمعاطاة المقترنة بما يدل عليها
	فائدة : إحداهما ، لو تراخي القبول عن الإيجاب ، صح
	الثانية : يصح أن يهبه شيئا، ويستثنى نفعه مدة معلومه
	مسألة : وتلزم بالقبض. وعنه لتزم في غير المكيل والموزون بمجرد الهبة
	فصل : وفي غير المكيل والموزون روايتان
	تنبيهان : أحدهما ، ظاهر كلام المصنف ، صحة الهبة بمجرد العقد
	الثاني : قوله في المكيل والموزون  : لا تلزم فيه إلا بالقبض. محمول على عمومه كل ما يكال ويوزن
	فائدة : تملك الهبة بالعقد أيضا
	فصل : قوله  : في المكيل والموزون : إن الهبة لا تلزم فيه إلا بالقبض محمول على عمومه في كل ما يكال ويوزن
	مسألة : ولا يصح القبض إلا القبض إلا بإذن الواهب، إلا ماكان في يد المتهب، فيكفى مضى زمن يتأتى قبضه فيه
	فصل : والواهب بالخيار قبل القبض
	تنبيه : الاستثناء الثاني في كلام المصنف، من قوله : ولتزم بالقبض. لا من قوله : ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب
	فائدتان : إحداهما ، صفة القبض هنا، كقبض المبيع
	الثانية : له أن يرجع في الإذن قبل القبض
	مسألة : فإن مات الواهب ، قام وارثه مقامه في الإذن والرجوع
	فائدة : لو وهب الغائب هبة، وأنفذها مع رسول الموهوب له، أو وكيله ، ثم مات الواهب أو الموهوب له قبل وصولها
	تنبيه : أفادنا المصنف ، رحمه الله تعالى بقوله : قام وارثه مقامه
	فوائد تتعلق بحكم العقد إذا مات المتهب قبل قبوله، وقبض الأب للطفل من نفسه، وحكم قبض الطفل من نفسه...
	فائدة : لو قال أحد الشريكين للعبد المشترك أنت حبيس على آخرنا موتا...
	مسألة : وإن الغريم من دينه ، أو وهبه له، أو أحله منه، برئ وإن رد ذلك ولم يقبله
	فصل : وتصح البراءة من المجهول ، إذا لم يكن لهما سبيل إلى معرفته
	فوائد تتعلق بصور البراءة من المجهول ، وحكم صحة البراءة، عدم صحة...
	فصل : فإن كان الموهوب له طفلا أو مجنونا
	فصل : فإن كان الصبي مميزا فحكمه حكم الطفل في قيامه وليه مقامه
	فصل : فإن وهب الأب لولده الصغير شيئا
	فصل : فإن كان الواهب للصبي غير الأب من أوليائه
	فصل : فأما الهبة من الصبي لغيره، فلا تصح
	فصل : والقبض في الهبة كالقبض في البيع
	مسألة : وتصح هبة المشاع
	مسألة : و تصح هبة كل ما يجوز بيعه
	تنبيه : مفهوم كلام المصنف أيضا، أنه لا تصح هبة أم الولد ، إن قلنا  : لا يجوز بيعها
	مسألأة : ولا تصح هبة المجهول 
	فصل : قد ذكرنا أن الهبة المجهول لا تصح
	فائدة : لو قال  : خذ من هذا الكيس ما شئت
	مسألة : ولا يجوز تعليقها على شرط ، ولا شرط ما ينافي...
	تنبيه : قوله : ولا شرط ما ينافي مقتضاها
	مسألة : ولا توقيتها، كقوله  : وهبتك هذا سنة
	فصل : وإن وهب أنة واستثنى ما في بطنها 
	مسألة : إلا في العمرى والرقبى وهو أن يقول  : أعمرتك هذه الدار. أو  : ....
	فائدة : لو لم يكن له ورثة، كان لبيت المال
	مسألة : وإن شرط رجوعها إلى المعمر عند موته، أو قال : هي لآخرنا موتا
	تنبيه : من لازم صحة الشرط، صحة العقد ولا عكس
	فائدة : لا يصح إعماره المنفعة ، ولا إرقابها 
	فصل : والرقبى كالعمري
	فصل : وتصح العمري في الحيوان والثياب
	فصل : وقد ذكرنا أنه لو وقت الهبة في غير العمري والرقبى كقوله : وهبتك هذا سنة....
	فصل : فأما إن قال  : سكناها لك عمرك فله أخذها في أي وقت أحب
	فصل : إذا وهب هبة فاسدة، أو باع بيعا فاسدا، ثم وهب تلك العين، أو باعها ...
	فصل : قال الشيخ رضي االله عنه : والمشروع في عطية الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم
	تنبيهات، الأول ، يحتمل قوله : في عطية الأولاد . دخول أولاد الأولاد
	الثاني : قوة كلام المصنف تعطي أن فعل ذلك على سبيل الاستحباب
	الثالث : مفهوم قوه : والمشضروع في عطية الأولاد أن الأقارب الوارثين غير...
	الرابع، ظاهر كلام المصنف مشروعية التسوية في الإعطاء
	مسألة : فإن خص بعضهم أو فضله، فعليه التسوية بالرجوع أو إعطاء الآخر حتى يستووا
	فصل : فأما عن خص بعضهم لمعنى يقتضيه 
	فصل : والأم في المنع من المفاضلة بين أولادها كالأب
	تنبيه : ظاهر قوله : أو إعطاء الآخر
	فائدتان : إحداهما، يجوز التخصيص بإذن الباقي
	الثانية : يجوز للأب تملكه بلا حيلة
	مسألة : وإن مات قبل ذلك، ثبت للمعطي
	فصل : وليس عليه التسوية بين سائر أقاربه، ولا إعطاؤهم على قدر ميراثهم
	فوائد : إحداهما، قال في..... : حكم ما  إذا ولد له ولد بعد موته، حكم مته قبل التعديل المذكور بالإعطاء أو الرجوع
	الثانية : محل ما تقدم إذا فعله في غير مرض الموت
	الثالثة : لا تجوز الشهادة على التخصيص
	الرابعة : لا يكره للحي قسم ماله بين أولاده
	فصل : فإن أعطي أحد ابينه في صحته ثم أعطي الآخر في مرضه 
	فصل : قال أحمد  : أحب إلى أن لا يقسم ماله ، ويدعيه على فرائض الله تعالى
	مسألة : فإن سوى بينهم في الوقف ، أو وقف ثلثه في مرضه على بعضهم 
	فصل : وأما إذا وقف ثلثه في مرضه على بعض ورثته
	فصل : فإن وقف داره وهي تخرج من ثلثه بين ابنه وبنته نصفين في مرض موته....
	فائدة : لو وقف على أجنبي زائدا على الثلث لم يصح وقف الزائد
	مسألة : ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته إلا الأب
	تنبيه : قوله : أو يفلس
	فصل : فأما الأب، فله الرجوع فيما وهب لولده
	تنبيه يتعلق بحكم رجوعه الزوجة في هبتها لزوجها إذا وهبته بغير سؤال منه
	فوائد تتعلق بحكم رجوعه الزوجة في  إبرائها لزوجها_ إذا قال لها  : أنت طالق إن لم تبرئيني_ وما يحصل به رجوعه....
	فصل : فأما الأم ، فظاهر كلام أحمد ، أنه ليس لها الرجوع
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف ، بل هو كالصريح، أن الأم ليس لها الرجوع إذا وهبت ولدها
	فصل : وحكم الصدقة حكم الهبة فيما ذكرنا
	فصل : وللرجوع الصدقة الولد شروط أربعة 
	فصل : فإن تلعق بها رغبة لغير الولد
	مسألة : وإن نقصت العين، أو زادت زيادة منفصلة، لم تمنع الرجوع، والزيادة 
	فصل : فإن تلف العين، أو نقصت قيمتها ، لم يمنع الرجوع فيها تلف منها 
	تنبيه : يستثنى من كلام المصنف، لو كانت الزيادة المنفصلة ولد أمة 
	فصل : فأما الزيادة المتصلة، كالسمن  والكبر وتعلم صنعة ....
	فصل : فإن قصر أو فصلها ، فهي زيادة متصلة ، هل تمنع الرجوع أو لا
	فائدة : لو اختلف الأب وولده في حدوث زيادة في الموهوب ، فالقول قول الأب
	مسألة : وإن باعه المتهب ثم رجع إليه بفسخ أو إقالة، فهل له الرجوع
	مسألة : وإن وهبه المتهب لابنه ، لم يملك أبوه الرجوع ، إلا أن يرجع هو
	مسألة : وإن كاتبه أو رهنه، لم يملك أبوه الرجوع ، إلا أن ينفك الرهن 
	فائدة : لا يمنع التدبير الرجوع
	فصل : والرجوع في الهبة أن يقول
	فائدة : إجارة الولد له، وتزوبجه، والوصية به ، والهبة قبل القبض و..... لايمنع الرجوع
	مسألة : وعن أحمد ، في المرأة تهب زوجها مهرها : إن كان سألها ذلك رده إليها 
	فصل : قال رضي الله عنه  : وللأب أن ياخذ من مال ولده ما شاء ، ويمتلكه مع حاجته وعدمها ، في صغره وكبره...
	تنبيه : مفهوم كلام المصنف ، أن الأم ليس لها أن تأخذ من مال ولدها كالأب
	مسألة : فإن تصرف فيه قبل تملكه، ببيع أم عتق ، أو إبراء من دين ، لم يصح تصرفه
	فائدة : يحصل تملكه بالقبض
	مسألة : وإن وطئ جارية ابنه فأحبلها ، صارت أم ولد له، وولده حرا لا تلزمه قيمته ولا حد عليه ولا مهر
	تنبيه : هذا إذا لم يكن الابن قد استولدها فإن كان الإبن قد استولدها ، لم ينتقل الملك فيها باستيلاده
	فصبل : وليس لغير الأب الأخذ من مال غيره بغير إذنه
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف ، أن الأب لا يلزمه قيمة جارية ابنه إذا أحبلها 
	تنبيه : محل هذا ، إذا كان الإبن لم يطأها
	مسألة : وليس للإبن مطالبة أبيه بدين، ولا قيمة متلف، ولا أرش جناية، ولا غير ذلك
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف ، أن ذلك يثبت في ذمته ، ولكن يمنع من المطالبة به
	فوائد : الأولى ، ليس لورثة الابن مطالبة أبيه بما للإبن عليه من الدين وغيره
	الثانية : لو أقر الأب بقبض دين ابنه، فأنكر الابن رجع على الغريم
	الثالثة : لو قضى الأب الدين الذي عليه لابنه في مرضه أو ....., كان من رأس المال
	الرابعة : للإبن مطالبة أبيه بنفقته الواجبة عليه
	مسألة : والهدية والصدقة نوعان من الهبة
	فوائد : إحداها ، وعاء الهدية مع العرف، فإن لم يكن عرف ، رده
	الثانية : قال في الرعاية الكبرى : إن قصد بفعله ثواب الآخرة فقط، فهو صدقة
	الثالثة : لو اعطي شيئا، من غير سؤال، وإشراف، وكان ممن يجوز له أخذه، وجب عليه الأخذ
	الثالثة : لو اعطي شيئا، من غير سؤال، وإشراف، وكان ممن يجوز له أخذه، وجب عليه الأخذ
	فصل : في عطية المريض : قال الشيخ رحمه الله  : أما المريض غير مرض الموت، أو مرضا غير مخوف ،......، فعطاياه كعطايا الصحيح سواء
	مسألة : وإن كان مرض الموت المخوف، مالبرسام
	فائدة : لو لم يكن مرضه مخوفا حال التبرع، ثم صار مخوفا، فمن رأس المال
	تنبيه : مفهوم قوه : وما قال عدلان من اهل الطب : إنه مخوف. فعطاياه كالوصية
	فصل : فإن كان المريض يتحقق تعجيل موته، فإن كان عقله قد اختل ، ......، فلا حكم لكلامه ولا لعطيته
	مسألة : فعطاياه كالوصية في أنها لا تصح لوارث، و لأجنبي بزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة
	تنبيه : تمثيله بالعتق مع غيره ، يدل على انه كغيره في أنه يعتبر من الثلث
	فصل : وحكم العطايا في مرض الموت حكم الوصية في خمسة أشياء
	فائدتان : إحداهما ، لو علق صحيح عتق عبده على شرط ، فوجد الشرط في مرضه 
	الثانية : المحاباة لغير وارث من الثلث
	مسألة : فاما الأمراض الممتدة، كالجذام  وحمى الربع والسل في ابتدائه والفالج في دوامه، فإن صار صاحبها صاحب فراش فهي مخوفة، وإلا فلا
	مسالة : ومن كان بين الصفين عند التحام الحرب أو في لجة البحر عند هيجانه، أو ...، فهو كالمريض
	تنبيه : قوله : ومن كان بين الصفين عن التحام
	فصل : وكذلك الحامل عند المخاض، لأنه يحصل لها ألم شديد يخاف منه التلف
	فصل : فأما بعد الولادة، فإن بقيت المشيمة معها ، فهو مخوف
	فوائد : منها حكم السقط حكم الولد التام
	ومنها ، حكم من حبس للقتل حكم من قدم ليقتص منه
	ومنها، الأسير فإن كان عادتهم القتل ، فحكمه حكم من قد ليقتص منه
	ومنها ، لو جرح موحيا ، فهو كالمريض
	ومنها، حكم من ذبح او ابينت حشوته ،......، حكم الميت
	فصل : وما لزم المريض في مرضه من حق لا يمكنه دفعه وإسقاطه، كأرش جنايته،.....، فهو من رأس المال
	فصل : فأما إن قضى المريض بعض غرمائه، ووفت تركته بسائر الديون، صح
	فصل : وإذا تبرع المريض أو أعتق ثم أقر بدين، لم يبطل تبرعه
	مسألة : وإن لم يف الثلث بالتبرعات المنجزة بدئ بالأول فالأول
	مسالة : وإن تساوت قسم بين الجمع بالحصص وعنه ، يقدم العتق
	فصل : إذا قال المريض : إذا اعتقت سعدا فسعيد حر. ثم أعتق سعدا 
	فصل : فإن قال : إن تزوجت فعبدى حر . فتزوج في مرضه بأكثر من المثل 
	فصل : وإذا أعتق المريض شقصا من عبد، ثم أعتق شقصا من ىخر ، ولم يخرج من الثلث إلا العبد الأول عتق وحده
	مسألة : وأما معاوضة المريض بثمن المثل، فتصح من رأس المال وإن كانت مع وارث
	فائدة : لو قضى بعض الغرماء دينه، وتركته تفى ببقية دينه، صح
	مسألة : وإن حابى وارثه، فقال القاضي : تبطل في قدر ما حاباه ، وتصح فيما عداه
	مسألة : فإن كان له شفيع، فله أخذه فإن أخذه فلا خيار للمشتري
	فصل : فإن باع أجنبيا وحاباه، لم يمنع ذلك صحة العقد عند الجمهور
	مسألة : وإن باع المريض أجنبيا وحاباه، وكان شفيعه وارثا ، فله الأخذ بالشفعة ، لأن المحاباه لغيره
	مسألة : ويعتبره الثلث عند الموت
	فصل : قال رضي الله عنه : وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء
	فصل : والعطية تقدم على الوصية
	مسألة : فلو أعتق في مرضه عبدا ، او وهبه لإنسان ، ثم كسب في حياة سيده شيئا، ثم مات سيده فخرج الثلث
	مسألة : وإن كان موهوبا لإنسان فللموهوب له من العبد بقدر ما عتق منه
	فصل : وإن أعتق عبدا قيمته عشرون ، ثم أعتق عبدا قيمته عشرة، فكسب كل واحد منهما مثل قيمته
	فصبل : فإن أعتق ثلاثة أعبد قيمتهم سواء وعليه دين بقدر قيمة أحدهم...
	فصل : رجل أعتق عبدين متساويي القيمة بكلمة واحدة  لا مال له غيرهما ، ثم مات أحدهما في حياته
	فصل : رجل أعتق عبدا لا مال له سواه، قيمته عشرة فمات قبل سيده وخلف عشرين، فهي لسيده بالولاء
	مسألة : وإن أعتق جارية لا مال له غيرها ثم وطئها ، ومهر مثلها نصف قيمتها 
	مسألة : وإن وهبها مريضا آخر لا مال له غيرها، ثم وهبا الثاني للأول
	فصول في هبة المريض : رجل وهب أخاه مائة لا يملك غيرها ، فقبضها ثم مات وخلف بنتا
	فصل : فإن وهب رجلا جارية، فقبضها الموهوب له ووطئها، ومهر مثلها شيئ له سواها، وقيمتها ثلاثون ، ومهر عشرة
	فصل : وإن وهب مريض عبدا لا يملك غيره، فقتل العبد الواهب
	فصل في إعتاق المريض : مريض أعتق عبدا لا مال له سواه، قيمته مائة فقطع إصبع سيده خطأ
	فصل : فإن أعتق عبدين دفعة واحدة ، قيمتة احدهما مائة والآخر مائة وخمسون، ...
	مسألة : وإن باع مريض قفيزا لا يملك غيره يساوي ثلاثين بقفيز يساوي عشرة
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	مسألة : فإذا قال : قد رجعت في وصيتي. أو أبطلتها . أو نحو ذلك....
	مسألة : وإن وصى به لآخر ، ولم يقل ذلك قهو بينهما 
	فصل : إذا وصى بعبد لرجل ثم وصى لآخر بثلثه، فهو بينهما أرباعا 
	فصل : وإذا أقر الوارث أن أباه وصى بالثلث لرجل ، وأقام آخر شاهدين أنه أوصى له بالثلث
	مسألة : وإن باعه ، أو وهبه ، أو رهنه، كان رجوعا
	فوائد : إحداها، لو أوجبه في البيع أو الهبة، فلم يقبل فيها، أو عرضه لبيع أو رهن ...
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	مسألة : وغن خلطه بغيره على وجه لا يتميز منه كان رجوعا
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	فائدتان : إحداهما، لو وصى له بدار، فانهدمت، فأعادها 
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	فائدة : لو وصى له بصبرة طعام ، فخلطها بطعام غيرها 
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	فائدتان : إحداهما ، لو بنى الوارث في الدار وكانت تخرج من الثلث
	الثانية : لو اوصى له بدار ن دخل فيها ما يدخل في البيع
	مسألة : وغن وصى لرجل بشيئ ثم قال : عن قدم فلان فهو له. فقدم في حياة الموصى فهو له
	فصل : إذا أوصى بأمة لزوجها الحر قفبلها انفسخ النكاح
	فصل : قال رضي الله عنه  وتخرج الواجبات من رأس المال، اوصى بها أو لم يوص
	فائدتان : إحداهما، إذا لم يف ماله بالواجب الذي عليه ، تحاصوا
	الثانية : النخرج لذلك وصية، ثم وارثه ، ثم الحاكم
	مسألة : وإن قال : أخرجوا الواجب من ثلثي
	فصل : فإن كان عليه دين خمسة أيضا
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	فائدة : لا تصح لكافر بمصحف، ولا بعبد مسلم
	مسالة : وتصح للمرتد كما تصح الهبة له
	مسألة : وتصح لمكاتبة، ومدبره ، وأم ولده
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	الثانية : قوله : وتصح لأم ولده 
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	فصل : وإذا وصى بعتق أمته ان لا تتزوج ، ثم مات ، فقالت : لا أتزوج . عتقت 
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	مسألة : وإن وصى لمن تحمل هذه المرأة، لم تصح
	فصل : وإذا وصى لحمل امراة ، فولدت ذكرا وانثى، فالوصية لهما بالسوية
	فائدة : لو وصى بثلثه لأحد هذين ، أو قال : لجاري أو قريبي فلان باسم مشترك ، لم تصح الوصية
	تنبيه : قال في ....... : محل الخلاف فيما إذا قال : لجاري فلان باسم مشترك إذا لم يكن قرينه، فإن كان ثم قرينه ، أو غيرها 
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